KNX De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwautomatisering

Persbericht
We sluiten 2016 af met meer dan 65.000 gecertificeerde KNXinstallateurs in bijna 160 landen

Grootste stijging van aantal gecertificeerde KNXinstallateurs sinds de start van KNX
BRUSSEL, 20 december 2016: KNX Association realiseerde in 2016
een nooit eerder geziene stijging van 30 % van het aantal
gecertificeerde KNX-installateurs in 160 landen wereldwijd. Aan de
basis van dit indrukwekkende succes ligt de aanzienlijke
investering van de KNX Association in opleiding, waardoor er
momenteel 388 KNX opleidingscentra zijn in 63 landen. Die centra
zorgen voor meer KNX-opleidingen, ondersteund met extra online
trainingen en het online instapplatform eCampus voor
nieuwkomers.
In 160 landen, van Albanië tot Vietnam, bieden gecertificeerde KNXinstallateurs nu wereldwijd een totaalaanbod van expertise op vlak van
ontwerp en installatie op basis van het KNX-protocol. De sterkste groei
werd geregistreerd in Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Frankrijk en Italië,
maar daarnaast zijn nu ook voor het eerst gecertificeerde KNXinstallateurs actief in Ivoorkust, Jersey, Madagascar, Sint-Bartholomeus
en Tadzjikistan.
Franz Josef Kammerl, voorzitter van KNX Association, zegt het als volgt:
“De enorme groei van het aantal gecertificeerde KNX-installateurs
onderstreept het aanhoudende succes van KNX als wereldwijde
standaard voor gebouwautomatisering (ISO/IEC 14543-3). Deze snelle
groei is ongetwijfeld te danken aan de KNX-opleidingen. Installateurs
beschikken nu over veel meer mogelijkheden om de vaardigheden aan
te leren die ze nodig hebben om te werken met KNX. Wij zijn opgetogen
dat zij daar in steeds grotere aantallen op ingaan. Dat betekent dat meer
eindgebruikers kunnen genieten van de voordelen van een open en
interoperabele controle in projecttoepassingen voor woningen,
openbare gebouwen en handelspanden.”
Onstuitbare groei van KNX eCampus
Tijdens de voorbije vijf jaar heeft de KNX Association het aantal KNXopleidingscentra wereldwijd verdubbeld tot 388. In 2016 kreeg deze
groei nog een extra impuls doordat het aanbod voor afgevaardigden
werd uitgebreid met online opleidingen. Het online eCampusinstapplatform wordt elke maand gebruikt door 2000 nieuwe KNXgebruikers uit meer dan 100 landen wereldwijd.
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Nog meer succes verwacht in 2017
“2016 was een fantastisch jaar voor KNX-opleidingen, maar we bouwen
nu al aan het succes voor 2017”, zegt Franz Josef Kammerl. “We werken
hard om onze opleidingen in de toekomst nog gebruiksvriendelijker,
informatiever en waardevoller te maken. Zo ontwikkelen wij momenteel
bijvoorbeeld een programma dat webinars, eCampus en gecertificeerde
opleidingen combineert om afgevaardigden te helpen om zo snel en
efficiënt mogelijk uit te groeien tot een KNX-expert. Meer informatie over
dit initiatief vindt u op de microsite van Start@KNX en in e-books van
KNX die te koop zijn bij Amazon, momenteel de best verkopende ebooks in deze categorie.”
Elke gecertificeerde KNX-installateur helpt de wereld redden
Het vertrouwen van de markt in KNX vertaalt zich in een steeds
groeiende gemeenschap. Dit jaar realiseerden we de grootste jaargroei
in het aantal KNX Partners, personen die een opleiding volgden aan
een van de bijna 400 erkende KNX Opleidingscentra verspreid over de
hele wereld. Wereldwijd zijn nu niet minder dan 65.000 KNX Partners
gekwalificeerd om KNX te installeren!
Om te onderstrepen dat KNX een technologie is die helpt om ons
leefmilieu te beschermen en in plaats van te investeren in traditionele
kerstgeschenken, heeft KNX dit jaar beslist om voor elke KNX Partner
die in 2016 lid werd van onze gemeenschap, 1 euro te doneren voor het
Plant-for-the-Planet
initiatief
(zie
https://www.plant-for-theplanet.org/en/home).

Foto 1: We sluiten 2016 af met meer dan 65.000 gecertificeerde KNXinstallateurs in bijna 160 landen
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Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX-technologie – de wereldwijde
STANDAARD voor alle toepassingen in gebouwautomatisering, gaande van het
bedienen van verlichting en zonwering tot diverse beveiligingssystemen, verwarming,
ventilatie, airconditioning, beveiliging, alarmsystemen, waterbeheer, energiebeheer,
slimme metersystemen, huishoudapparaten, audio- en videotoepassingen en nog veel
meer. KNX is de wereldwijde standaard voor gebouwautomatisering met een fabrikanten productonafhankelijke ontwerp- en ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledig
gamma van ondersteunde communicatiemedia (TP, PL, RF en IP) en een volledige
reeks ondersteunde configuratiemodi (system en easy mode). KNX is erkend als
Europese (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1) en internationale standaard
(ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is gebaseerd op meer dan 26 jaar ervaring in de
sector. Wereldwijd hebben meer dan 400 partnerbedrijven uit diverse
toepassingsdomeinen bijna 7000 KNX-gecertificeerde productgroepen in hun catalogi.
De KNX Association heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met meer dan
65.000 installatiefirma’s in bijna 160 landen. www.knx.org
Voor meer informatie / materiaal kunt u terecht bij: heinz.lux@knx.org
U kunt foto’s downloaden op: https://www.knx.org/knx-nl/pers/
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